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Querida Comunidade, 

Precisamos cuidar melhor do trânsito que realizamos no entorno de nossa escola! 

Temos recebido muitas reclamações de nossos vizinhos, pelo mau comportamento, 
infelizmente, dos veículos que aqui frequentam. 

Estamos num bairro residencial e no entorno de nossa escola vivem várias famílias, que como 
nós, tem suas obrigações, horários e compromissos. 

Podemos cuidar de algumas atitudes, todas elas adequadas as regras de trânsito, para que nos 
horários de pico, entrada e saída de alunos, possamos ter uma convivência agradável e com 
segurança. 

Observamos algumas irregularidades que não devem ser praticadas de imediato: 

1) Provocar a formação de filas duplas;
2) Estacionar na faixa de pedestre;
3) Estacionar nas esquinas das ruas do entorno da escola;
4) Estacionar na frente de garagens residenciais;
5) Estacionar em frente ou muito próximo dos pontos de ônibus;

E sempre acostumar-se a: 

6) Usar os bolsões no final das ruas sem saída, no entorno da escola, para fazer os contornos
com os veículos;

7) Atravessar na faixa de pedestre.

Precisamos usar do nosso conhecimento das regras e aplicá-las, dando bons exemplos 
aos nossos filhos de cidadania, respeito e educação no convívio com o outro. 

Contamos com a ajuda de todos na busca pelos resultados o quanto antes, pois certamente, os 
órgãos oficiais competentes estarão observando e isso poderá trazer reflexos negativos e 
indesejados para todos.  

Abraços Fraternos, 

Ribeirão Preto, 08 de maio de 2019. 

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGIGA JATOBÁ  DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

“O interior encontramos no exterior, 
O exterior encontramos no interior.” 

Rudolf Steiner 







Agenda

Maio

30: Ascensão

Junho

5: Pentecostes - Comemoração Interna
7: Festa da Lanterna do Ensino Fundamental
8: Festa da Lanterna da Educação Infantil
9: Pentecostes
15 e 16: Curso Livre de Pedagogia Curativa
19: Aniversário de Ribeirão Preto
19 a 23: Congresso 100 anos da Pedagogia Waldorf -  
Piracicaba
20: Corpus Christi | 21: Aulas suspensas
24: Reunião Conselho de Pais
27: Aniversário de João Guimarães Rosa


